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Jaarverslag 2019
Het doel van de Stichting Exploitatie Renkumse Molen (SERM) is om gelden bijeenbrengen
voor het behoud en onderhoud van de Renkumse Molen.
Dat doel probeert de SERM te bereiken door middel van diverse activiteiten:
- door het exploiteren van een molenwinkel;
- aanwezig zijn op diverse streekmarkten;
- organiseren van evenementen;
- verkoop van cadeau-/kerstpaketten;
- Werven van sponsoren en donateurs.
Op basis van de BRIM heeft de SERM de verplichting om tenminste 50% van het begrote
onderhoudskosten van de molen te genereren.
Dat doel is in 2019 gehaald.

DE STAND VAN ZAKEN
1. Bestuur
Op 6 mei 2019 is Antonie Mocking overleden. Noodgedwongen heeft het bestuur zijn taken
verdeeld.
Harm Schonewille is als algemeen bestuurslid toegetreden, zodat het bestuur weer uit het
statutair vereiste oneven aantal leden bestaat.

2. Verkoop
De verkoop van meelproducten is verder toegenomen. Daarnaast wordt continu gewerkt om het
assortiment van de molenwinkel te optimaliseren door doorlopend de verkoopresultaten te
evalueren. Daardoor kunnen slecht lopende producten uit het assortiment worden gehaald en
nieuwe producten worden toegevoegd.
2. streekmarkten
Ook dit jaar heeft de SERM weer deelgenomen aan een aantal (streek)markten:
- Renkum Bomvol
- Oogstmarkt kasteel Doorwerth
- Herfstmarkt
De markten lopen over het algemeen goed.
Wel blijft het belangrijk om onze aanwezigheid duidelijk kenbaar te maken.
Daarvoor het is noodzakelijk om actief mensen naar de kraam te halen door bijvoorbeeld het
aanbieden van pannenkoek gebakken van het Renkumse Pannenkoekenmix en door het
plaatsen van strandvlaggen. De laatsten zijn besteld en voor het eerst ingezet bij de
(m)oliebollen verkoop.
3. Activiteiten op de molen
Het jaar 2019 is een jubileumjaar voor de molen: na de opening op 4 april 2014 zijn 5 jaar
verstreken en dat was reden voor een jubileumfeest op 13 april 2019.
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De Nationale Molendag was dit jaar op 11 mei 2019. Vanwege de uitvaart van Antonie geen
feestelijkheden.
Voor de Open Monumentendag op 14 september is aansluiting gezocht bij 75 jaar Airborne.
In de molenwinkel is een tentoonstelling geopend met panelen die het, helaas, triest afgelopen
leven van een Franse parachutist bij de dropping op de Ginkelse Heide vertelt. Bij de opening
van de tentoonstelling waren aanwezig de heer Laurent Cecillon (assistent van de militaire
attaché van de Franse Ambassade), Luitenant Colonel Gerrit Pijpers (buiten dienst) en de
dorpsdichter van Renkum, Sander Essers, die een prachtig gedicht voordroeg. Op 19
september is de tentoonstelling bezocht door de Franse Militaire Attaché, Colonel Bruneau.
De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door Jaap van Genderen.
Dertien december was de avond van het Lichtjesshow. Ook dit jaar weer een prachtige
lichtshow op de molen, met “Robotman” en “Balonnenman” op het erf en een goochelaar in de
molen zelf. Daarnaast kraampjes met warme versnaperingen. Hoewel het tijdens de opbouw
regende, was het in de avond gelukkig droog. De avond werd druk bezocht.
Hoewel succesvol om de molen bij het publiek onder de aandacht te brengen, was eerder al
besloten dat dit jaar de laatste keer is. De kosten lopen te hoog op.
De organisatie was in samenwerking met Top in uw Regio.
4. Vrijwilligers
Alle activiteiten van de Renkumse Molen worden volledig uitgevoerd door vrijwilligers.
Een groep van ongeveer 15 vrijwilligers is actief in de winkel van de molen. Voor de zaterdagen
wordt een schema gemaakt, zodanig dat zowel in de ochtend als in de middag twee vrijwilligers
de winkel bemensen. Zij verpakken en verkopen de meelproducten. Daarnaast is een deel van
deze groep vrijwilligers actief bij overige activiteiten van de molen. Het bestuur streeft er naar de
groep vrijwilligers uit te breiden, zodat minder druk wordt gelegd op de bestaande vrijwilligers.
Maar met een te grote groep, is het risico dat het contact met “de molen” verloren gaat en dat
komt de betrokkenheid niet ten goede.
De molenwinkel wordt op zaterdagen door molenvrijwilligers bemenst. Op door de weekse
dagen kunnen meelproducten worden afgerekend in de winkel van de eigenaar van de molen.
Hierdoor is de molenwinkel in principe zes dagen in de week geopend. Het bestuur is zich er
van bewust dat dit extra druk legt op de winkelmedewerker(s).
Deze en de andere inzet, steun en inbreng van de eigenaar van de molen is onmisbaar voor het
goed functioneren van de Stichting.
Een aantal vrijwilligers heeft in 2019 opgezegd. Het bestuur bedankt hun voor hun inzet.
Daarnaast hebben zich ook weer drie nieuwe vrijwilligers gemeld. De gehele vrijwilligersgroep is
erg betrokken en bereid elkaar te helpen waar dat nodig is. In deze positieve sfeer voelen
nieuwe vrijwilligers zich snel thuis.
5. Vrijwilligers molen
Hoewel de molenaars die op de Renkumse Molen actief zijn, officieel geen vrijwilliger zijn bij de
SERM is het in de praktijk zo dat “molen” en “winkel” nauw met elkaar verbonden zijn.
In het jaar 2019 zijn op de molen vier molenaars actief die verantwoordelijk zijn voor het malen
en het werk in de molen in het algemeen. Zij laten de molen, wanneer mogelijk op zaterdag en
maandag, draaien.
Daarnaast waren begin 2019 in totaal vijf molenaars in opleiding (MIO’s) actief, waarvan er één
in 2019 het landelijk examen gehaald heeft. Gelukkig is zij op de Renkumse Molen actief
gebleven.
Dat betekent dat het jaar 2019 wordt afgesloten met vijf gediplomeerde molenaars en drie
MIO’s.
Voor alle vrijwilligers is in 2019 op 6 juli een BBQ georganiseerd.
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6. Ontwikkelingen in 2019
Er hebben verschillende ontwikkelingen en activiteiten bij of vanuit de Renkumse Molen plaats
gevonden in 2019. In de keuzes die daarbij gemaakt zijn heeft steeds onze visie op de
betekenis van de molen als uitgangspunt gediend.
Er moest een relatie zijn met:
- Educatie: het leren over de techniek van de molen als “instrument” én over het
productie proces dat in de molen plaats vindt
- Cultuur: de molen gezien als monument, als cultureel erfgoed van het dorp Renkum.
- Geschiedenis: de rol die de molen gespeeld heeft in het ontstaan van het dorp Renkum
én in de oorlogsgeschiedenis van het dorp
- Verbinding: de molen speelt een rol in het verbinden van de inwoners van Renkum
Over alle ontwikkelingen en activiteiten is gecommuniceerd via de website van de molen en via
de Facebookpagina van de molen. Ook publiceerde de lokale en regionale pers regelmatig over
de Renkumse Molen.
7. Interne ontwikkelingen:



Er zijn brochures rondgebracht bij alle horeca gelegenheden in gemeente Renkum,
maar ook bij de campings en musea



De door onszelf samengestelde cadeaupakketten met molen- producten raken bekend
in het dorp en worden veel verkocht. Ook hebben we producten geleverd voor
kerstpakketten voor medewerkers van verschillende lokale en regionale organisaties

8. Externe ontwikkelingen:
De Renkumse molen was dit jaar actief bij de volgende markten & evenementen:
 13 april Molenverjaardag (5 jaar)
 15 juni Renkum Bomvol
 14 september: Monumentendag;
 30 september Oogstfeest kasteel Doorwerth
 1 december Sinterklaas op de molen
 14 december Lichtjesavond
 28, 30 en 31 december verkoop (M)oliebollen
 De samenwerking met het Renkums Beekdal op educatief gebied is opnieuw positief
verlopen. We hebben een gezamenlijk les programma voor de groepen drie en vier van
de basisscholen ontwikkeld. Dat programma is opgenomen in het Cultuurmenu voor de
scholen, dat door Gemeente Renkum is opgezet. Vrijwel alle basisscholen hebben op
dit lesprogramma ingetekend. Dit programma wordt ondersteund door de coördinator
Cultuureducatie van de gemeente.
 Van de Wageningse school voor voortgezet onderwijs Pantarijn hebben enkele groepen
leerlingen een educatief bezoek aan de molen gebracht
 In het voorjaar, de zomer en het najaar zijn er behalve veel fietsers, ook camping- en
hotelgasten in de molen op bezoek geweest voor een rondleiding.
9. Donateurs en sponsoren
Het aantal vrienden van de molen is in 2019 ongeveer gelijk aan het aantal in 2018.
De Lichtjesavond is mogelijk geworden door een groot aantal grotere en kleinere sponsoren.
10. Financieel
Een overzicht van de uitgaven en inkomsten over 2019 is te vinden in het financieel jaarverslag
op onze website www.renkumsemolen.nl
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Het Bestuur van de Renkumse Molen is van mening dat het jaar 2019 succesvol is afgesloten.
Er is voldaan aan de doelstellingen en uit de reactie van het publiek maken we op dat de
Renkumse Molen een vaste plaats heeft verworven in het dorp

Wageningen, januari 2020

Erik van Ark
Voorzitter - Stichting Exploitatie Renkumse Molen

